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OBEC MEZOUŇ 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů 

Zastupitelstvo obce Mezouň schválilo dne 6. března 2014 v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání v platném znění, a dále dle s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 

 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích obce Mezouň a vymezují se prostory pro jejich volné pobíhání. 

(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou majitelem 
nebo chovatelem psa, další osoby, kterým byl pes svěřen byť na přechodnou dobu, 
nebo osoba psa doprovázející (dále jen „držitel“).  

(3) Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí všechna 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru1. 

(4)  Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství, kdy není veden na 
vodítku. 

(5)  Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa. 

(6)  Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy (mordy) psa. 

 
Čl. 2 

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

(1) Na veřejném prostranství je zakázáno: 

a) nechat psy volně pobíhat s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný pohyb 
psů dle přílohy k této vyhlášce 

b) vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískoviště a depozitní místa 
posypového materiálu v majetku obce. 

(2) Držitel psa je povinen: 

a) na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, 
neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek,  

b) zajistit psa proti útěku a učinit opatření proti obtěžování jiných osob, ohrožování jejich 
zdraví nebo majetku v případě, že nebude pes veden na vodítku v místech k tomu 
určených dle přílohy č. 1 této vyhlášky, 

(3) Není-li držitel psa schopen vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit 
ovladatelnost psa, nebo je-li tato osoba mladší 15let, je povinna použít současně 
s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek tak, aby 
znemožňoval kousnutí.  
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(4) Držitel psa, který má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen opatřit psa při 
pohybu na veřejném prostranství platnou identifikační známkou, kterou bezplatně obdrží 
oproti zaplacení místního poplatku dle zvláštních předpisů2.Tato známka je nepřenosná. 
Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil, nebo aby ji na požádání 
oprávněného kontrolního orgánu držitel psa mohl ihned předložit. Ztrátu nebo odcizení 
této známky je držitel povinen nahlásit do 5 dnů.  

(5) Plochy určené pro volné pobíhání psů jsou vymezeny v lokalitě „Cesta ke Březné“, 
konkrétně na pozemcích parc. č. 415,  v lokalitě „Na Poldru“, konkrétně na pozemcích 
parc. č. 330/99 a parc. č. 330/91  a v lokalitě „Na Kopanině“, konkrétně na pozemku 
parc. č. 405, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na LV  10001 pro k.ú. Mezouň) a 
přesně zakresleny a specifikovány v příloze č. 1 této vyhlášky, kterou tvoří kopie 
katastrální mapy k.ú. Mezouň. 

 

Čl. 3 
Sankce 

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlášku se postihuje podle 
zvláštních předpisů3, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.   

(2) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí zastupitelstvo obce. 

 

Čl. 4 
Osvobození 

(1) Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle 
zvláštních předpisů4 a na psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených osob (na 
asistenční psy). 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

(1)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 obce Mezouň, kterou se upravují pravidla                                                                  
pro pohyb psů na veřejném prostranství  ze dne 1. 2. 2014. 

  

Čl. 5 
Účinnost 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení vyhlášky na úřední 
desce obce. 

 
 
Hana Braunová        Martin Kokrda 
starostka         místostarosta  
 
 
kulaté razítko obce 
 
 
Vyhlášení: 
Vyvěšeno na úřední desce dne:   8.4. 2014 
Sejmuto z úřední desky dne:      23.4.2014 
 
Podpis: ……………….. 

http://radnice.litomerice.cz/dokument-512813.html#priloha1
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1 zákon č. 128/2000 Sb.o obcích , ve znění pozdějších předpisů 
2 zákon č.565/1990Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška obce     
   Mezouň č. 1/2010 v platném znění 
3 zákon č.. 200/1990Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
4 zákon č. 212/1999Sb., o ozbrojených silách ČR, zák. č. 13/1993Sb., celní zákon v platném 

znění, zákon č. 555/1992Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR v platném znění, 
zákon č.124/1992Sb. o Vojenské policii v platném znění. 

 
 
PŘÍLOHA č. 1 
 
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro 
volné pobíhání psů 
 
Veřejná prostranství, kde je povolen volný pohyb psů: 

1)  Ke Březné, č.parc. 415 
2)  Na Poldru, č.parc.  330/99 a č.parc.  330/91 
3)  Na Kopanině, č.parc. 405 
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